
Spillemidler til golfanlegg
• Anders Nygaard, Tønsberg kommune

• Pål Melbye, NGF



«Rammebetingelsene skal oppleves som 
bedre for klubber og forbund.»

I virksomhetsplanen (VP) for Golf-Norge 2020 - 2023 står følgende:



Spørreundersøkelse i klubber, kommuner og fylkeskommuner

Status i klubbene:
tilskudd fra det offentlige, samarbeid med det offentlige 
samt øvrige idretter og hvordan NGF kan bidra i forhold 
til tilskuddsordninger.

Status i kommuner/fylkeskommuner:
Aktuelle tilskuddsordninger, hvordan prioriteres tilskudd 
samt golfens standing i det offentlige.



Vurder følgende spørsmål fra en skala fra 1-6 (1=veldig dårlig/liten kontakt og 
6=veldig god kontakt)





Hva sier kommunene?







Har du kommentarer eller spørsmål som kan være nyttig for Golf-Norge å ta med seg når 
idretten ønsker å bli enda viktigere samarbeidspartner for kommunen/fylkeskommunen?

– Golfmiljøet i vår kommune er stort. Det er imidlertid lite kontakt mellom golfklubben 
og kommunen. Her påhviler det begge å opprette enda mer kontakt. Golf er på mange 
måter en lavterskelidrett som ikke krever de store fysiske forutsetningene. Golf er 
videre svært viktig som sosial møteplass, dette bør det fokuseres på.

– Et samarbeid krever to parter. I Vefsn er vi heldige som har en golfklubb som tar 
kontakt og initiativ for samarbeid med kommunen. Det gjør at vi får respons på 
henvendelser til golfklubben og de pusher kommunen til å engasjere seg i golfsporten

– Fylkeskommunene forholder seg ofte til idrettskretsene, unntaksvis kontakt med 
særforbund. Rent praktisk og med kapasitet, idrettskretsene er idrettens paraply-
organisasjon regionalt.

– Kommersiell og profesjonell drift er en utfordring når det offentlige skal bidra 
med økonomisk støtte eller samarbeid.

– Kommunen ser på idretten som en viktig samarbeidspartner.
– Bruk idrettsrådet i kommunen.



Har du noen ideer om hvordan NGF kan hjelpe klubbene?

– Webinarer og digitale møter er bra

– Initiativ som dette er bra, det er ikke bevissthet om golf som sport, og ganske lite 

om golf-folkehelse.

– Kanskje lage noen maler, som gjør det enklere å søke, så man ikke må lage alt selv.

– Det må være å supportere klubbene når de skal ha møter med kommunen med 

eventuelt noen gode argumenter som er forankret i NGF/NIF.

– NGF kan i større grad være behjelpelig med å påvirke kommunen til å se 

helsegevinsten kommunen har ved golfklubbenes virke for unge og eldre. 

Sandefjord kommune har sett dette, og gir støtte i et helseperspektiv til 

golfklubbene i kommunen som er ca tre ganger så stor som i Færder kommune, 

som kun gir støtte basert på medlemmer under 19 år. –Sjekk med Sandefjord!

– Arbeide politisk med at private idrettsanlegg får støtte på lik linje med offentlige 

idrettsanlegg.


